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2019-2020. évi beruházások

A Magyar Falu Program 
keretében támogatott projektek:

1. Orvosi eszközbeszerzés
Adony Város Önkormányzata az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztése, valamint az egészségügyi 
alapellátási rendszer eredményességének és 
hatékonyságának javítása érdekében a 2 felnőtt 
háziorvosi körzet, valamint a gyermekorvos részére 
vásárolt eszközöket. 
A támogatás összege: 2 054 976 Ft.

2. Ravatalozó felújítása
Az Önkormányzat a tulajdonában lévő Ravatalozó 
épületének külső felújítására 10 000 000 Ft 
támogatásban részesült. A beruházás teljes 
költsége 12. 459 523 Ft volt, mely összegből 
elkészült az épület hőszigetelése, kicserélésre 
kerültek a nyílászárók, valamint felújításra került a 
külső szerkezete. 

3. Polgármesteri Hivatal felújítása
A projekt keretében sor került a Városháza épület 
nyílászáróinak festésére és javítására, valamint 
beszerzésre került egy hűtő – fűtő berendezés. A 
projekt összköltsége: 10 109 200 Ft, melyből a 
támogatás összege: 9 999 999 Ft.

 

4. Járdafelújítás 
A Rákóczi utca 37. és 47. szám előtti terület 
felújítását tartalmazza ez a projekt. 190 m2-es 
terület kapott új burkolatot. A támogatás összege 
– 4 999 976 Ft – az anyagköltségre vonatkozott, a 
kivitelezési munkálatokat – 2 162 260 Ft összegben 
az önkormányzat saját forrásból fedezte.

5. Óvoda felújítása

a. Az óvodaudvar felújítása – kerítésépítés

Az óvodát körülvevő kerítés egy része (75 
méter hosszú) került most újjáépítésre. A 
Kastély park felőli résznél 55 m, a Rákóczi 
utcai részen pedig 20 méter hosszan épült a 
korábbihoz hasonló kerítés két kiskapuval és 
egy gazdasági bejáróval. A beruházás összes 
költsége: 15 224 912 Ft, melyből a támogatás 
összege: 4 999 990 Ft. 

b. Az óvoda belső felújítása
A Hóvirág Óvoda belső felújítása során két 
csoportszoba (a Süni és a Minimackó) újult meg. 
A felújítás során álmennyezet felhelyezésével lett 
hatékonyabb a hely fűtése, ehhez kapcsolódóan 
kicserélésre került a villamoshálózat, áthelyezésre 
kerültek az armatúrák. Elbontásra kerültek az 
„álkemencék”, és kicserélték a belső ajtót is. A 
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padló új burkolatot kapott és a falakat is javították, 
átfestették. A csoportszobákat összekötő folyosó is 
új burkolatot kapott. 

A kivitelezés összes költsége: 19 396 526 Ft, az 
ehhez kapcsolódó támogatási összeg: 19 333 630 Ft. 
Az önkormányzat támogatást kapott ezen projekt 
műszaki ellenőrzéséhez, műszaki dokumentáció 
elkészítéséhez és eszközbeszerzésre összesen: 
666 369 Ft összegben. Így a támogatás teljes összege: 
19 999 999 Ft.

                

6. Közterületi eszközbeszerzés
Az önkormányzat sikeresen pályázott belterületi 
közterületek rendezettségének támogatására, 
feltételeinek javítására, megfelelő eszközállomány 
biztosítására. A projekt keretében beszerzésre 
került egy mobil aszfaltozó berendezés, valamint 
fűnyírótraktor több kiegészítővel, térkőtisztító, 
seprőgép, ágvágó, levélfúvó, sövényvágó és ágvágó. 
A támogatás összege: 14 999 721 Ft, melyet az 
önkormányzat 188 522 Ft saját forrás biztosításával 
egészített ki az eszközök beszerzéséhez.

7. Szolgálati lakások felújítása

Adony Város Önkormányzat tulajdonában lévő 
két lakás felújítására került sor ezen támogatás 
felhasználásával. A beruházás tartalmazta a 
vizesblokkok felújítását, villamosvezetékek 
felújítását, a csővezetékek cseréje miatti teljes 
burkolatcserét a vizes helyiségekben. A kivitelezés 
összes költsége: 14 939 505 Ft, melyet a támogatás 
összege teljes egészében fedezett. A kapott 
15 552 667 Ft összeg – a kivitelezésen felül – még a 
műszaki ellenőr és a projektelőkészítés költségeit is 
tartalmazta.

8. Belterületi utak felújítása
a. Damjanich utca és Hóvirág köz
Az önkormányzat sikerrel pályázott a Damjanich 
utca és a Hóvirág köz felújítására, új, szilárd 
aszfaltburkolattal történő ellátására. A beruházás 
összköltsége: 31 640 797 Ft, melyből 29 999 998 Ft 
összegre a kapott támogatási összeg nyújt fedezetet, 
a fennmaradó 1 640 799 Ft-ot az önkormányzat 
saját forrásból biztosította. 

b. Deák Ferenc utca 
A Damjanich utca és a Hóvirág köz felújításához 
hasonlóan készült el a Deák Ferenc utca egy 
szakaszának szilárd aszfaltburkolattal történő 
ellátása. A kapott támogatási összeg 29 993 515 Ft, 
mely a kivitelezésen kívül a műszaki ellenőrzést és a 
közbeszerzési eljárás költségeit is fedezi.

Központi költségvetésből támogatott projekt

1. Rákóczi utcai járdafelújítás III. ütem
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A 2019. évi központi költségvetésről 
szóló törvény alapján önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására Adony Város Önkormányzata 
14 986 952 Ft támogatásban részesült a 
Rákóczi utca járda Hunyadi utca – Kastély 
park közötti szakaszának felújítására. A 
beruházás összes költsége: 25 079 280 
Ft volt, melyből 10 092 328 Ft-ot az 
önkormányzat saját költségvetése terhére 
biztosított.

Területi Operatív Program beruházásai

1. Rákóczi utca – Városközpont 
közlekedésbiztonsági fejlesztése és kerékpáros 
infrastruktúra kiépítése
A projekt célja volt 200 m kerékpárút kiépítése 
a Hunyadi utcától a Kastély park bejáratáig, 5 db 
gyalogátkelőhely biztosítja a biztonságos átkelést a 
Rákóczi utcán az óvoda, az iskola és a Kormányablak 
előtt, valamint a Bajcsy – Zs. utca és a Petőfi utcák 
kereszteződésében. Az úttal párhuzamos parkolók 
kerültek kialakításra a gépkocsik biztonságos 
parkolása érdekében. A projekt összeg költsége: 
kb. 180 millió forint, ami a kivitelezési költségek 
mellett tartalmazott egyéb költségeket is, mint 
pl. közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezés. A 
költségek finanszírozásához az Önkormányzat 104 
millió forint támogatásban részesült. 

2. Zöld Város
A beruházás nagy része a Kastély park területét 
érintette. A város egy új, modern játszótérrel 
gazdagodott, a kitaposott ösvények helyét felváltotta 
egy kivilágított, új térkő burkolatú sétány, és 
megújult a Művelődési Ház mögötti rendezvénytér 
is. Szakemberek segítségével sor került a zöldfelület 
növényállományának rekonstrukciójára, a beteg 
fák eltávolítására, ápolási munkák elvégzésére. A 
projekt másik része a piactér területén valósult 
meg. Helyi termelők részére termelői piac került 
kialakításra árusító asztalokkal. A támogatás, 
melyből a kivitelezésen kívül a műszaki ellenőr díját, 
a közbeszerzési díjakat, a projektmenedzser díját, 
tervezési költségeket is magába foglalja 60 millió 
forint, a projekt összes költsége: kb. 165 millió 
forint, a különbséget Adony Város Önkormányzata 
önerőből finanszírozta.
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KÖZÉLET
Ifi Klub Adonyban

Az én korosztályomnak az ifjúsági klubok a 
fiatalságunk egy boldog szeletét jelentették, ahol 
jó volt összegyűlni, együtt szórakozni, ismerkedni, 
új zenei irányzatokról vitatkozni. Közös akciókat 
szerveztünk, ha nem is a világ megváltására, de 
takarításra, faültetésre, vagy egy-egy rászoruló 
megsegítésére. Sokunk számára szép emlékek 
ezek a mai napig. 
Ezért is figyeltem fel arra a helyi hírre, hogy 
városunkban újraéled az Ifjúsági Klub. Ennek 
apropóján kerestem meg Kapuvári Esztert, a 
Klub egyik alapítóját, hogy beszélgessünk a 
megalakulásról és elképzeléseikről, terveikről.
Honnan jött az ötlet, hogy Ifi Klubot alakítsatok 
most, amikor mindenki inkább befelé fordul, 
és a közösségi élet is szinte csak az online térre 
redukálódik?
Igazság szerint Ifjúsági Klub már létezett Adonyban, 
viszont egy ideje már nem voltak aktív programjaik. 
Úgy gondoltuk, hogy az adonyi embereknek, 
fiataloknak szüksége van több olyan programra, 
ami itt, helyben van. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
felélesztjük a Klubot.
Mikor alakult meg újra, most már a ti 
részvételetekkel a klub?
Az ötlet múlt nyáron fogalmazódott meg bennünk, 
és végül októberben álltunk össze az első program 
megszervezésére.
Kik az alapító tagok? Mivel foglalkoznak?
Az alapító tagok Varsányi Sára, Ármai Borbála, 
Alsóházi Réka és Kapuvári Eszter. Sára, Bori és Réka 
még tanulók, én pedig egy multinacionális cégnél 
dolgozom.
Mi volt a célotok a klub létrehozásával?
A fő célunk leginkább az volt, hogy kicsi életet 
hozzunk Adonyba. Olyan programokat tervezünk, 
amik megmozgatják az embereket, és esetlegesen 
lehetőséget nyújtanak nekik, hogy jobban 
megismerjék a várost.  Azt is fontosnak tartjuk, hogy 
az adonyi embereknek legyen lehetősége még több 
helyi programon részt venni, és ne utazzanak el más 
városba.
Milyen időközönként találkoztok? Hogy 
tartjátok a kapcsolatot egymással, hiszen társas 
összejövetelekre nincs lehetőség?
Személyes találkozásra kétszer került sor a program 
során. Egyszer októberben, egyszer pedig az 
ablakvadászat ajándékainak kiosztásánál. Ennek 
ellenére a kapcsolatot rendszeresen tartottuk és 
tartjuk az online kommunikációs csatornákon 
keresztül. A szervezésben ez nem jelentett hátrányt, 
azért bízunk benne, hogy most már többet fogunk 
tudni személyesen is találkozni.

Vannak-e támogatóitok? 
Milyen segítség jönne jól a 
klubnak?
Jelenleg a Művelődési 
házzal állunk együttműködésben. Tőlük kapunk 
segítséget a programok lebonyolításhoz. Klubtagok 
toborzása most a fő cél. Jelenleg kilencen vagyunk, 
de szükségünk lesz még tagokra főleg a nyári 
programok lebonyolításához.
Úgy tudom, első akciótok az Adventi ablakvadászat 
volt.  Milyen eredménnyel zárult? Hány személyt 
sikerült mozgósítanotok?
Igen. Az első eseményünk az ablakvadászat volt. 
Több, mint 160 személy részvételével zárult az 
esemény. Nem számítottunk ennyi résztvevőre 
az első programon, de nagyon örülünk neki, hogy 
szimpatikus lett az esemény a lakosoknak, és ilyen 
aktívan részt vettek benne.
Kaptatok-e erről visszajelzéseket?
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, mind üzenetek, 
képek és videók formájában. A célunk az volt, hogy 
a jelenlegi helyzetre való tekintettel is be tudjunk 
csempészni egy kis ünnepekre való hangolódást a 
mindennapokba. Ez nagy örömünkre sikerült is. Sőt, 
vannak olyan családok is, akik már jelezték, hogy 
jövőre szeretnének ablakot vállalni. 
Az ablakvadászaton kívül volt-e már más 
programotok?
Nem volt még. Az adventi ablakvadászattal indultunk 
el.
Ha valaki kedvet érez hozzá, hogyan csatlakozhat 
hozzátok, hogyan talál meg benneteket?
Jelenlegi két csatorna van, ahol könnyedén elérhet 
minket bárki. Az egyik a klub Facebook oldala 
(Adonyi Ifjúsági Klub), a másik pedig az email 
címünkön keresztül (ifjusagi.adony@gmail.com)
Van-e életkori vagy egyéb megkötöttség a 
belépésnél?
Szigorú megkötés nincsen, olyan embereket 
szeretnénk a klubba, akik szívesen segítenek a 
programok lebonyolításában, új ötleteik vannak, 
valamint elképzeléseik, hogy hogyan tudnánk még 
több embert megmozgatni.  Fontos, hogy tudjanak 
önállóan és csapatban is dolgozni.
 Tagdíjat szedtek-e?
Nem szedünk tagdíjat. 
Mi lesz a következő programotok?
A következő programunk a majálison fog 
megvalósulni. A kisebbeknek kézműves foglalkozást 
fogunk tartani, míg az idősebb gyerekeknek és 
felnőtteknek szabadulószobával készülünk.
Mit terveztek a 2021-es évre?
A jelenlegi tervek szerint kézműves foglalkozással, 
szabadulószobával, éjszakai kalandtúrával, 
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gesztenye nappal és természetesen, az adventi 
ablakvadászattal készülünk a lakosok számára.
Ha egy év múlva megkérdeznélek, hogy érdemes 
volt-e belevágni, hogy telt a klub első éve, akkor, 
reményeitek szerint, mit fogsz erre válaszolni?
Nem kell ehhez várni egy évet. Már most is azt 
tudom mondani, hogy megérte belevágni. Alapvető 
célunk csak annyi volt, hogy olyan programot 
szervezzünk, amin részt akarnak venni az emberek 
és élvezni is tudják. Ez sikerült már az elsővel is. 
Innentől kezdve, bármi fog történni, már megérte 
számunkra. Egy év múlva is ilyen érzéssel szeretnénk 
lezárni a programjainkat, ahogy az ablakvadászat 
esetében történt. Ehhez természetesen szükségünk 
van a résztvevőinkre is, hogy megosszák velünk az 
észrevételeiket. Így fogunk tudni mindig jobb és jobb 
eseményeket szervezni, ahol minden korosztály ki tud 
majd kapcsolódni.
Köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok 
céljaitok megvalósításához!
                                                                                   Takács Béláné

HITÉLET
Évkezdő útravaló Áldás, békesség! 
 
„Az Úr, az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi 
lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon 
enged járni engem.”  Habakuk 3,19

A mögöttünk álló év sokféleképp eszméltetett 
bennünket arra, hogy a földi élet nehéz terep. Nem 
ideális körülményeket biztosító üvegház vagy 
akadálymentesített zóna. Tapasztalhattuk a lét 
árnyoldalait, és megmutatkozott, mennyi veszélynek 
van kitéve az embervilág, és milyen bizonytalan 
az ember helyzete, bármennyire posztmodern és 
öntudatos is legyen. Járvány, természeti katasztrófák, 
gazdasági nehézségek, társadalmi viták mennyi gond 
és probléma forrásai, amik terhelik mindennapi 
életünket, és kedvezőtlen folyamatokat indítanak el. 
Ráadásul, meg kell állapítanunk, hogy az Istennek 
engedelmeskedni akaró ember nehezített pályán fut. 
Ugyanis aki Istennel valóban barátságot köt, az nem 
lehet többé a világ barátja, amely a gonosz befolyása 
alatt áll. Isten ellensége, a sátán, minden eszközt 
bevet, hogy ha már visszakapni nem tudja azt, akit 
régebben hitegetett, altatott, tévutakra vezetett, 
akkor legalább akadályokat gördítsen az útjába. 
Próbálkozik, hogy megingassa a hitét, elvegye az 
egészségét, tulajdonát, békességét vagy örömét, és 
azon dolgozik, hogy felülkerekedjen a megromlott 
emberi természete, az indulatok, káros vágyak, rossz 
szokások uralkodjanak el rajta. Így lesz a hívő ember 
élete minden nap új próba és új küzdelem – egy 
nemes harc! Mégis, érdemes ezt a nehezített terepet 
járni, a keskeny és tövises utat – ahogy Jézus nevezi 

-, mert ez visz az életre, ezen maradhatunk meg 
Istennel szövetségben és ezen járva tapasztaljuk 
meg azt is, amiről Habakuk próféta vall. 
Aki az igaz Istennel barátságot köt, vállalja Jézus 
követését a nemes küzdelem árán is, az megmarad 
az örök életre, és megtartatik a földi nehézségek 
és próbatételek közepette is. Istennek nem az az 
akarata, hogy átvonszoljuk magunkat az új éven, 
hogy aztán mint félholt túlélők sodródjunk 2022 
partjaira! Jézus Krisztus azért jött el, azért küzdött 
annyit, azért halt meg és támadott föl, mert az Isten 
terve győzelem. Az övéi számára azt tartogatja 
az Úr, hogy felülkerekedjenek, magaslatokon 
járjanak. Jézus győzelme felemel. Aki hisz Őbenne, 
és átadja az uralmat Neki az élete felett, beengedi 
Isten tiszta és hatalommal bíró szavát a lelkébe, 
ami a Bibliából hangzik, kéri hittel a gyógyulást, 
szabadítást, a Szentlélek újjáteremtő erejét, azt Isten 
magaslatokra emeli. Az nem alulról, hanem fentről, 
mennyei távlatokból fogja szemlélni a problémákat, 
mint gyermek, akit az édesapja a nyakába felkap. Az 
nem marad a terhek alatt, nem marad ellenfelei és 
rosszakarói szorításában, azt nem nyomják agyon 
a nehézségek és szükségek, hanem azok kerülnek 
lábai alá, és ő kerekedik felül. Aki megérti Isten 
akaratát, és azzal engedelmesen együttműködik, 
annak számára érvénybe lépnek Isten ígéretei. Ha 
ezeket hittel komolyan veszi, szavakkal is megvallja 
beszédében, akkor győzelmet ad az Úr, és felemeli. 
Ha pedig a világ úgy hozza, hogy göröngyös, 
ingoványos is lesz a talaj, amin járni kell, az Istenben 
bízó, hívő ember helyt fog tudni állni. Ahogy a 
szarvas meg tudja vetni a lábát a meredek, sziklás 
hegyoldalon, úgy segíti az Úr ereje az övéit, hogy a 
maguk helyén kitartsanak, hitben megmaradjanak, 
és képviseljék a Biblia igazságait és értékeit. Legyen 
valaki férfi vagy nő, férj vagy feleség, apa vagy anya, 
fiatal vagy idős, nyugdíjas vagy dolgozó, ad Isten 
erőt a helytálláshoz a családban, a munkahelyen, 
az iskolában, baráti társaságban, hogy jó példával 
járjanak elő, és bemutathassák, hogy a valódi 
keresztyénség, a Szentháromság Istennel való élő, 
személyes kapcsolat a legcsodálatosabb dolog a 
világon.  
Imádkozzunk az ének szavaival: Ó, maradj 
áldásoddal mivelünk, Úr Isten,
Szent kegyelmed áraszd ránk minden szükséginkben.
Ó, maradj hűségeddel mivelünk, szent Isten,
Adj erőt, hogy megálljunk mindvégig a hitben. 

ISTENTISZTELETEKET átmenetileg csak Iváncsán tartunk 
Vasárnap 10-től. Figyelmükbe ajánljuk a honlapunkon 
olvasható fontos információkat!  
Facebook oldalunkon élőben is követhetők az 
istentiszteletek.  TEMETÉS, KERESZTELÉS, ESKÜVŐ, LELKI 
TÁMOGATÁS ügyében a lelkészek telefonon elérhetők.
web: ivancsa.parokia.hu t e l :  0 6  3 0  2 3 8  9 7 7 3  
email: ivancsairef@gmail.comfacebook: Református 
Gyülekezet Iváncsa, Adony, Besnyő, Beloiannisz

Tavasz Kristóf és Tavaszné Kertész Ilona  Református 
lelkipásztorok
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MÚLT IDO
//

Egy adonyi vendégfogadó története az elmúlt 
évszázadokban 

1. rész
Magyar Korona vendéglő 

Azok az Adonyiak, akik busszal szeretnének 
Dunaújvárosba utazni, és a Duna vendéglő előtti 
megállóban topogva várakoznak, azt hiszem, nem 
gondolnak arra, hogy Adony egyik legrégebbi 
épülete előtt állnak. Igaz, a modern külső sem 
emlékeztet a régi vendéglőre, kocsmára, amely közel 
kétszáz évvel ezelőtt épült, hogy a megfáradt utazó 
megpihenjen, magát benne felfrissítse.  
Azoknak az olvasóinknak, akik ismerik és tagjai 
a közösségi hálózaton létrehozott „Régi képek 
Adonyról, városról és családokról” oldalt, ismerős 
a mellékelt régi fotó. E nagyszerű kezdeményezés 
(köszönet az ötletgazdának és az oldal kezelőjének) 
már hatalmas értéket képvisel a feltöltött, zömében 
igen régi fotókkal.    
Családok emlékeit, eseményeket, egykori, de régen 
elbontott épületeket is megismerhetünk, és még 
hosszan sorolhatnánk az előtűnő fotók által adott 
információkat. Kíváncsi az ember, különösen akkor, 
ha számára is vannak emlékek a látható képpel 
kapcsolatosan. 
Magam is így voltam, amikor az egykori „Kóta Ignácz 
vendéglője” feliratú épület fényképével találkoztam. 
Töredezettsége ellenére igazi kor és helytörténeti 
érték. A régi épületen már ott van az új, fiatal 
tulajdonos neve, látható néhány vendég. A helyi (ma 
úgy mondjuk: taxis) vállalkozó, Kintzig Rudolf is ott 
áll Ford típusú személygépkocsija mellett.    
Azért, hogy megismerjük az épület és a homlokzaton 
olvasható cégfelirat mögötti történeteket, a 
következőkben időutazásra indulunk, vissza a 
múltba. 
Adony településszerkezetét meghatározták és ma is 
meghatározzák az átmenő forgalomnak helyet adó 
utcák. A négy szárazföldi, és a Rév által vízi oldalról 
is beérkező, átmenő forgalom lehetőséget teremtett 
vendéglők, fogadók és kocsmák létesítéséhez. 
Ezek korai létezése az 1776-os gróf Zichy 
birtokfelmérésben is szerepelnek. 
A fotón látható épületet a grófi család az 1820-as 
évek elején építtette az akkori Ország úton, és a 
Magyar Korona Vendégfogadó nevet viselte. Átadása 
után ezt is több évre bérbe adták vállalkozónak, mint 
tették a többi vendéglátó egységgel, pl. a Szarvas 
vendéglővel (amelynek helyén ma családi házak 
állnak a Kossuth Lajos utcában). 
Röviddel az 1827-es márciusi nagy árvíz után tűz 
ütött ki az új vendéglő közelében. A szél által szított 
lángok átterjedtek a nemrégen elkészült épületre és a 
környező házakra. Mire megfékezték, 56 nádfedeles 
ház is leégett. Idő kellett a vendéglő újjáépítéséhez, 
amelyet aztán újra bérbe adták.   
Mivel a bérlemény javításáról a bérbeadónak kellett 

gondoskodni, Uhlarik János, a grófi család uradalmi 
mérnöke 1854. június 11-én a következőt jegyezte 
fel naplójába: „A Korona vendéglő istállójának kifelé 
dűlésnek induló falának támasztó oszlopáról rajz 
készült.” Másnap átadta a rajzot a kőműves pallérnak, 
kezdődhetett a munka. 
A bérleti jogok leteltekor napilapokban hirdetett 
az urasági Tiszttartóság. A Fehérvári Híradóban is 
olvashatunk egy 1881. július 28-án feladott hirdetést: 
„Hat évre bérbe adatik: A piaczon fekvő Korona 
vendéglő, kisebb tánczteremmel és bolthelyiséggel.” 
Az épület több XX. század eleji képeslapon szerepel. 
Látható, hogy műszakilag rendben van, teteje 
cseréppel fedve és vízelvezető csatornával ellátott. 
Szép stukkós bejárati ajtóval és ablakszegélyekkel 
„tekint” az utcára. Déli oldalán nagy, kétszárnyú 
kapun keresztül lehetett bemenni az udvarba. Az 
épület „L” alakú volt, és a rövid épületrész, valamint 
a szomszédos ház oldalfala az udvarnak zártságát 
biztosította.  
A rövid épületrész alatt volt a nagy, kétrészes, 
boltíves pince, amely a borok tárolására szolgált. 
Nehéz, vízszintesen nyitható faajtón keresztül 
lehetett lemenni. Amikor a II. világháború eseményei 
Adonyt is elérték, már életvédelmi feladatot 
kapott, sőt új élet születésének is helyszíne volt. 
Az épületrésszel szemben állott az istálló, mellette 
hatalmas, nádfedeles jégverem. 
Az épület szerepelt az 1945. február 1-én lezajlott 
utcai harcokban is, amikor kilőttek előtte egy szovjet 
harckocsit: „Egyes visszaemlékezők szerint nem egy 
lövés érte a szovjet harckocsit. Ők úgy emlékeznek, 
hogy a másik német katona bent állt a Lenk 
házzal szemben levő Kóta Ignácz háznak az egyik 
szobájában. Kinyitotta az ablakot, és amikor eléje 
ért a szovjet tank, Ő is lőtt a páncélököllel. Majd a 
lövéshez használt cső szerkezetet kidobta az ablakon, 
Ő is kiugrott és elszaladt. Egyesek szerint akkor lőtték 
le az oroszok, amikor át akart mászni a grófi kastélyt 
körülvevő kerítésen.” 
Amint olvashattuk, a Korona vendéglő épületének 
történetében is megtalálhatóak a rendkívüli és 
történelmi események. Változtak benne a bérlők, 
majd az 1920-as évektől kezdve magántulajdonba 
került. Így érkeztünk el az 1936-os évhez, amikor 
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ÓZONLIKE – Az ózon erejével

Ózonlike

A Batta-Line Kft. vállalja óvodák, iskolák irodák, 
üzletek, lakások, egészségügyi központok, 

szépségszalonok, sportközpontok teljes körű 
fertőtlenítését! Speciális, innovatív és környezetbarát 

megoldások a vírusok és baktériumok ellen! 
Módszereink 100 %-os hatékonysággal elpusztítják a 

káros mikroorganizmusokat, a koronavírust is!

Hármas védelem a tökéletes higiéniáért!
1. Az ózon ereje

2. Germicid UV-C fény
3. Újdonság! Hidegködképzéses fertőtlenítés speciális 

fertőtlenítőszerrel

Mindhárom eljárás során nem keletkeznek
 emberi egészségre káros anyagok 

A munka elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk!
Fertőtlenítés felsőfokon! 

Keressen bennünket bizalommal!
+36 70 6604887

az 1908-ban született Kóta Ignácz vásárolta meg 
az épületet, és új fejezet kezdődött a vendéglő és 
tulajdonosa életében. 
Az adonyi születésű Kóta Ignácz először a szabó 
szakmát tanulta ki, és a Kremmer József tulajdonos 
vezette varrodában dolgozott. Mégsem ebben a 
szakmában látta jövőjét, mert a munka mellett 
alkalmi pincérséget vállalt és kitanulta a vendéglős 
ipart. 1936-ban lehetősége volt, hogy családi 
összefogással és kölcsönnel végre vendéglős legyen, 
és felkerült az épület bejárata fölé a neve. 
A Kóta vendéglő működéséről, a tulajdonos és 
családja élettörténetének megismeréséhez a 
legkisebb Kóta lány, Kovács Imréné, Ibolya volt 
segítségemre. Sok-sok kérdésemre adott válaszait 
tisztelettel és köszönettel fogadtam. Segítségével 
az Adonyi Újság februári számából megismerhetjük 
a Kóta vendéglő és tulajdonosának, családjának 
történetét. 

                                                                           Rózsafi János 
      

SPORT
Sportré, avagy majd a „BELI” megmondja

Hullámhegyek-völgyek

Közmegegyezés tárgya, hogy az emberek utálták 
2020-at. Őszintén hiszem, hogy kevés olyan 
esztendő volt az emberiség történelmében, 
amikor a glóbusz lakossága egyöntetűen, 
lélegzet-visszafojtva várta az év lezártát. Minden 
hitüket az abbéli reménybe fektetve, hogy 
2021 -ha nem is varázsütésre- de jobb lesz. 
Ha évet kellene értékelni a sportvilág történéseit 
vizsgálva… nem is igazán tudom miként fognék hozzá.  
Hiszen januárban a magyar férfi vízilabda-
válogatott 20 év után Eb-t nyert, majd még aznap 
elhunyt Kobe Bryant. Februártól pedig már az 
„öreg kontinensen” is megjelent a Covid19-
járvány, amelynek sporteseményekre gyakorolt 
hatását még csak nem is sejtettük. Amikor meg 
már sejtettük, azt kívántuk: bár ne tudnánk! 
A 2020-as sportnaptár mehetett a kukába. A 
hónapokig tartó bizonytalanságok, halasztások 
pedig csak tovább borzolták az amúgy sem optimista 
jövőképet…
… és a veszteségek! Elment többek között Wichmann 
Tamás, Göröcs „Titi”, Benedek Tibor, Kárpáti György, 
Diego Maradona, Paolo Rossi. A sort pedig sajnos 
sokáig lehetne folytatni.
Ezekben a vészterhes időkben is akadtak olyan 
teljesítmények a sport világában, amelyeket 
nem lehet elégszer újranézni, megunhatatlanok.  
Ilyen volt a magyar labdarúgó válogatott kijutása 
a 2021-es(?) kontinensviadalra, vagy a fradi 
BL-menetelése. A fent megénekelt Európa-
bajnokság, vagy éppen Karakas Hedvig remeklése, 
és tornászaink kiváló szereplése az év végi 
kontinensviadalokon.
Hullámzó esztendőn vagyunk túl, amelyben 
sűrűn váltották egymást a hullámhegyek-
völgyek. Csak remélni tudom, hogy 
2021 sokkal kiegyensúlyozottabb lesz. 
Minden tekintetben.  (BUÉK)

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Édesanyám, Kenyér Györgyné 

született Kusler Julianna 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Kertedben jártam

A 2020-as évben nevekkel, címekkel és ötletekkel a 
határidő naplómban, szerettem volna elkezdeni egy 
új rovatot a kertészet témát folytatva. Látva, hogy 
a facebook helyi kertészkedős csoportban milyen 
szívesen mutatjuk meg egymásnak virágainkat, 
bokrainkat, úgy éreztem talán lesznek olyan családok, 
akik szélesebb körben - adonyiak adonyiaknak - 
belterületen és zártkertben lévő, parkosított és 
falusias jellegű kertjüket egyaránt megmutatnák az 
újság rovatán keresztül. Ezek a cikkek a jó gyakorlat 
és a tapasztalatok megosztásán kívül, a fiatalabb 
korosztály, a kezdő kertészek bátorítását szolgálták 
volna. Sajnos, mint minden más tervünket a 
koronavírus járvány keresztbe húzta. Saját és 
mások egészségének védelme érdekében az éppen 
korlátoktól mentesebb időszakban két helyre volt 
lehetőségem elmenni.
2020. június 27-én egy nagyon meleg nyári napon, 
Olaj Terus nénihez látogattam el. Gyermekkori 
emlékeim közt él még az igazi falusias udvar, kert 
látványa, jellegzetes növényzete, ezért örömmel 
vettem, hogy a szépkorú – 92 éves- házigazda időt 
szán rám. Már a kaputól igazi kis paradicsomi 
virágoskert kísért el egészen a bejáratig. Nem 
tudatosan megtervezett, megkomponált virágágyás 
látható, de az egymás mellé csak úgy leültetett 
virágok a szerető gondoskodást meghálálva, ontják 
szebbnél szebb virágaikat. A szőlőlugas mellett 
virágzott a hortenzia, a kiültetett muskátli tövében 
szépen zöldellt a zeller. A kert bemutatása előtt 
Terus néni az életéről, a kerthez fűződő emlékeiről 
mesélt nekem, én pedig boldogan hallgattam Őt a 
támlás konyhai padon ülve. 
-  1949-ben mentem férjhez és akkor 
költöztünk ide az idős anyósomékhoz. Még a régi 
ház állt itt. 1960-ban építettük ezt az új házat, de 
akkor még nem volt a kert művelve, mert állattartás 
volt csak. A kertek akkor még átértek a másik utcáig. 
Csak a későbbi években kerítettük le a művelés alá 
kerülő kertet és egy kis virágoskertet. A művelésbe 
a lányom és a fiam is gyerekkoruk óta besegített. 
Elláttuk az állatokat, műveltük a kertet, minden nap 
sütöttem, főztem. Emellett volt kint szőlőnk is, de azt 
nem bírtam már, ezért a párom halála után -34 évvel 
ezelőtt- amikor egyedül maradtam, eladtuk. De az 
itthoni kert gondozását nem hagytam abba. Amíg 
voltak kacsák nem volt baj, hogy nagy az udvar, mert 
a gazokat kicsipkedték, most meg megpróbálom 
kikapálni, aztán ha újra előjön, gyomirtózni kell.
A beszélgetésünk ezen részénél lepődtem meg 
először és felmerült a kérdés bennem, vajon mit is 
jelent a „kapálom” szó, mivel Terus néni járókerettel 
közlekedik..
- Hátul cukkini, úritök, sárgarépa, zöldség, 
paradicsom, paprika van, ezeket idén a fiam 
rendezte. A virágoskertemben van mindenféle, 
ibolya, krizantém, szarkaláb, szegfű, gyöngyvirág, 

hóvirág, labdarózsa, terézke. A dupla fehér orgona 
az idén nem virágzott szépen. A nárciszok és a 
tulipánok gyönyörűek voltak. A tulipánhagymát 
egyszer felszedtem, de meg is bántam, mert utána 
nem virágoztak olyan szépen, na aztán többet 
sosem szedtem fel. Ahová nem is ültettem, most 
már ott is szépen kihajt. A nagy kertben hátul meg 
rengeteg kardvirág van. Az kell, hogy mindig legyen, 
mert jönnek a gyerekek minden héten és azt viszik 
a temetőbe. A fehér rezgőke is sorokban virágzik, 
azért meg minden vasárnap jönnek a nővérek és 
viszik a templomba. A virágmagokat, palántákat 
mind úgy kaptam. Sok virágom van Manyitól az 
unokatestvéremtől és a Márikától, Tőlük van a 
hortenziám is, Szabolcsról a nászoméktól a fás 
szárú pünkösdi rózsa, anyámtól vannak a kardvirág 
hagymák és a krizantémok is. Régen nem volt divat 
a boltban venni a virágokat, egymástól hoztunk. 
Ameddig a járókerettel odaférek a virágokhoz, azt 
megkapálom. Korábban egy bottal, aztán kettővel, 
most meg már ezzel tudok csak közlekedni. A 
menyem kérdezte-is, hogy mi lesz majd utána? 
Mondtam neki, majd lesz akkor is valahogy. A 
kertet rendezni kell, nem lehet, hogy csak úgy álljon 
ott. Régen az utcán is szép virágoskertek voltak 
mindenhol. Az már sok volt nekem, fű van helyette, 
amit a fiam nyír. 

KERTÉSZET
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- Azért a nagy meggyfa meg van még, az 
idén 5 kg meggyet szedtek le róla, én meg elraktam 
befőttnek. Amit a gyerekek idehoztak cseresznyét, 
azt is elraktam, ott vannak szépen a polcon. 
Már alig vártam, hogy láthassam az emlegetett 
udvart és kertet, amikor Terus néni, talán még nálam 
is gyorsabban pattant fel a székéről, és megkezdtük 
a kertmustrát. A fehérre meszelt és tisztára söpört 
falusi tornácon ott sorakoztak az átteleltetett 
muskátlik. Volt köztük olyan, amit az unokák hoztak 
ide gyógyításra, felerősítésre. Az idegenvezetés 
közben megtudtam, hogy korábban rendszeresen 
szerves trágyával próbáltak jobb táptalajt adni 
a veteményesnek. Már tudom azt is, hogy lehet 
egy kézzel a keretet fogni, míg a másik kezünkkel 
kapáljuk a gazt.
- A fiam azt mondta, többet nem lesz szántatva 
a kert. Mondtam, nem baj. Megfogtam a kapámat 
és itt elöl a virágoskertben csináltam helyet és ide 
vetettem. Szép volt a borsóm itt is. Még tegnap is 
szedtem róla. Na, itt meg van egy paradicsom.
Valóban, a járdalapok között kinőtt egy szép 
paradicsom fa, melynek életerejénél csak Terus 
néni életereje nagyobb. A puszta udvaron a szilvafa 
mellett még áll a gyermekkoromból szintén ismert 
góré, ami arról árulkodott, hogy itt bizony tényleg 
voltak állatok, tárolták a tartásukhoz szükséges 
takarmányt. Az ólak mellett elhaladva, egyszer 
csak elénk tárult a KERT, teli legalább 40 éves 
gyümölcsfákkal. Közben mindenről jött elő egy 
emlék.
- Jaj, mikor mentünk ,,takarodni”, meg aratni, 
volt amikor akkora kévét adott a párom, hogy alig 
bírtam el. Télen is mikor más már aludt, mi jöttünk 
ki a borjukat szoptatni. Mi nem 8 órát dolgoztunk, 
mint a mai fiatalok. Aztán még sincs idejük semmire. 
Pedig akkoriban nem volt mindjárt villany, víz meg 
gáz. Most már sokkal kényelmesebb Nekik. Mi 
műveltük még a Kápolna soron a szőlőt is, amit 
a Bálint Gazda eljött megnézni. A fiam a szőlő 
eladásába bele is betegedett, de nem akartam, hogy 
ott kint gürizzenek, van nekik otthon is nagy kert.
Terus néni folyamatosan kommentálta, sorolta, 
mivel mit kell majd még csinálni. Akad tennivaló 
bőven, de ezt szemmel láthatóan a házigazda nem is 
bánja. A nagyjából 300 négyszögöles veteményesben 
sorokba rendezve sorakozott, fejlődött a hagyma, 
krumpli, kukorica, paprika, paradicsom, kapor, 
saláta, bab és még sorolhatnám. Ma már ritkán 
látni ekkora területen konyhakertet. Sőt már maga 
az is ritka, ha művelik otthon a földet. Jellemzőbb 
a füves kert, amivel csak a fűnyírás jár. 80 éves 
korában bár eltörött a lába, még- sem hagyta abba 
a kertművelést. Miért? Valószínűleg azért, mert 
ezt látta a szüleitől. A kertszeretet, a föld tisztelete 
végig kísérte az életét. Ahogy elmondta, a napok 
soha nem 8 óra munkából álltak, ezért sikerült kellő 
figyelmet és energiát szentelni a gazdálkodásnak 
is. A hasonló falusias kertek egyre inkább eltűnnek. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy a szemem által 
látottak, örökre a szívembe záródhattak. Terus néni 

sosem kapott „legszebb kert” díjat, sosem említették 
meg, vagy dicsérték meg munkájáért. Nem is ezért 
csinálta. Ez a kert egy nagyon jó példa arra, hogyan 
is lehet használni egy darabka földet és mikre lehet 
képes az ember még akár egyedül és 92 évesen is, 
ha van célja, terve, kitartása. Egy teljesen újfajta 
élménnyel gazdagodva köszöntem el Terus nénitől, 
aki tornácon állva a lila kerti iszalag mellett még 
mindig a jó tanácsaival látott el.

KREATÍV HÁZIASSZONY

Lencsefasírt
Hozzávalók:
25 dkg lencse, 2 nagy kanál zabpehely, só, bors, 
babérlevél, pirospaprika, 2 db tojás, pici mustár, 
zsemlemorzsa, olaj
Elkészítése:
A lencsét előző nap beáztatjuk, csak annyi vizet 
teszünk rá, hogy ellepje. Másnap leöntjük róla a 
vizet, majd tiszta lében feltesszük főni, beletéve a sót, 
borsot, babérlevelet. Amikor megfőtt, leöntjük róla 
a felesleges folyadékot, hozzáadjuk a zabpelyhet, 
egy darab nyers tojással és egy darab főtt tojással 
összegyúrjuk, pirospaprikával, pici mustárral 
ízesítjük. Ezután kis gombócokat formázunk, 
zsemlemorzsába forgatjuk, forró olajban sütjük ki.
Tálalhatjuk feltétként, vagy csak magában, esetleg 
salátával. Nagyon finom, vegetáriánusoknak 
kedveskedhetünk vele.

Jó étvágyat!  Kató
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GONDOLATÉBRESZTO 
//

Müllerné Pekarek Anita: 
A jó tanító közösséget épít

Köszönöm a lehetőséget gondolataim kifejtésére. 
Kisnémet Tímeával már akkor sokat beszélgettem, 
amikor még nem tanított az iskolában, gyermekeink 
óvodai barátsága révén kerültünk közelebb 
egymáshoz. Majd, miután kiderült újdonsült barátom 
művészeti végzettsége, ő lett a lányom rajz oktatója. 
Az óvodából gyakran mentünk hozzá rajzolni, akkor 
figyeltem a háttérből, hogy adja át személyiségének 
egy részét is rajzolás közben a gyermekemnek, majd 
később a többi kisgyermeknek is, és hogyan válik 
egy kis közösség a tőle rajzolni tanuló csapatból.

Nem vagyok pedagógus, soha nem tanultam 
pedagógiát. Csak a saját iskolás éveim tapasztalatai 
állnak rendelkezésre, azok viszont bőven. Az 
általános iskolai éveim alatt majd’ minden évben új 
osztályfőnököt kapott az osztályom, az utolsó évre 
– oktatásügyi átszervezések miatt – még iskolát is 
váltottunk. 
Közel harminc év távlatából már látom a 
fordulópontokat, a kulcsszemélyeket, akik 
közösséget formáltak a mi éktelen rossz magaviseletű, 
folytonos változásnak kitett osztályunkból. Ízig-
vérig pedagógusokról van szó, akik nemcsak írni, 
olvasni, számolni tanítottak minket. Adtak valamit 
MAGUKBÓL, amire életem végéig emlékezni fogok.
Az első fordulópont negyedik osztályban érkezett 
el, amikor előző osztályfőnökünk idegösszeomlás 
miatt távozott köreinkből. Helyét egy akkor már 
nyugdíjas tanítónő vette át, aki még édesanyámat 
is tanította általános iskolai évei alatt. Szakadát 
Istvánné, Teri néni tudta mit vállal, a legtöbbünket 
ismerte, mert nyugdíjazása után is a gyerekek 
közelében maradt napközis tanítóként. Nemcsak 
ismertük, szerettük is, hiszen mindig kitalált valami 
érdekes dolgot. A napköziben nemcsak a leckét 
csináltuk meg, hanem megismertük a lépes mézet 
– ehhez a városban, a nyolcvanas években nehezen 
lehetett hozzájutni –, amiből mindenkinek jutott egy 
kis lép. Sütöttünk almát borszeszégőn, csináltunk 

ajándékot anyák napjára, kimentünk a ligetbe 
faleveleket, gesztenyét gyűjteni, abból mindenféle 
alkotásokat gyártottunk, lenyomatokat készítettünk, 
és rengeteget beszélgettünk. Ha arra volt szükség, 
akár négyszemközt is.
Az alsó tagozat utolsó évére tehát Teri néni 
lett a vezetőnk, szó szerint. A vezetőnk, aki 
nemcsak beszélt arról, hogyan foghatunk össze 
és egészíthetjük ki egymást, de el is érte, hogy egy 
működő közösség legyünk, ne csak 37 fő összezárt 
egyéniség, kiskamasz. Ő volt az egyetlen, aki merte 
vállalni néhány szülő kíséretével, osztálykirándulás 
keretében elvisz minket tavasszal Budapestre, 
hogy  megnézzük az István, a király c. rockoperát. 
A tanári kar fogta a fejét, mindenféle tragédiát 
láttak maguk előtt. Érdekes módon Teri nénire a 
legrosszabb magaviseletű gyermek is hallgatott. 
Mindannyian felnéztünk rá! Úgy tudott lekötni 
minket, hogy megkereste hozzánk az utat: meséivel, 
kreatív foglalkozásaival, érdekes ismeretterjesztő, 
tankönyvön túlmutató óráival közösséget teremtett. 
Ez a bizonyos osztálykirándulás, a délelőtti séta 
Aquincumban Teri néni idegenvezetésével, majd a 
délutáni színházi előadás örök élmény maradt. Senki 
nem lépett autó elé, nem veszett el, és az osztály 
viselkedése sem hagyott kívánni valót maga után. 
Bízott bennünk, és mi nem okoztunk neki csalódást.
Ezt a csapatot adta át felső tagozatban Teri néni 
Rohonczi István tanár úrnak. A fiatal, de már nem 
pályakezdő művész-tanár földrajzot és rajzot 
tanított az osztálynak, osztályfőnökként pedig 
terelgette a lázadó kamaszokat egy jobb élet felé. 
Nem volt könnyű dolga a tomboló hormonokkal, 
de máig úgy gondolom, hogy nem a véletlen 
sodorta az osztály útjába. Művész lévén – festő- és 
szobrászművész – érzékenyen reagált a személyes 
problémákra. Férfi lévén felnéztek rá a kamasz fiúk, 
még ha a türelmének határát szívesen feszegették 
is. Nehéz döntéseket hozott az osztályfőnöksége 
két éve alatt: volt, hogy ki kellett emelni valakit 
a közösségből, mind a közösség, mind az egyén 
érdekében. Ezzel párhuzamosan az osztálylétszám 
csökkentését is menedzselnie kellett (mind a négy 
meglévő osztályból kiemeltek 8-9 főt és egy új 
osztályt alkottak belőlük). Ugyanakkor a megmaradt 
osztály lelkét ápolta, a kiskamaszként drámainak 
megélt változás szükségessége felől minket is és 
a szülőket is megnyugtatott. Mindezt tette úgy, 
hogy erősségeinket figyelembe véve építgette 
közösségünket. Ezáltal tudatosította bennünk, 
hogy osztályon belül mindenki jó valamiben, és 
sem kérdezni, sem segíteni társainknak, vagy tőlük 
segítséget elfogadni nem szégyen. Az ő ajtaja mindig 
nyitva állt, akár személyes problémáról, akár iskolai 
gondról volt szó. 
A hetedik osztályt már nem az ő vezetésével 
kezdtük, de az értékeket továbbvittük, és később 
nyolcadik évfolyamon, egy új iskolában, egy új 
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közegben, Korsoveckiné Balló Erzsébet szárnyai 
alatt kamatoztattuk. Mindenki Korsó tanárnője 
tyúkanyóként vigyázta az osztályt. Már az első napon 
tudtuk, hogy jó kezekbe kerültünk. Velünk igencsak 
összetett feladatot kapott, mert a közösségünk 
összetartása mellett be is kellett illesztenie az 
osztályt a már hét éve együttműködő évfolyamok 
sorába, a számunkra új iskola közösségi életébe, 
szokásaiba. Meg kellett ismernie az osztályt, az 
egyéniségünket, erősségeinket, ki kellett alakítani a 
bizalmat, hogy bátran fordulhassunk hozzá. Ezzel egy 
időben segített felkészülni a középiskolai felvételire 
is. Mindezt sikerrel végezte. Közvetlensége, 
felkészültsége, kifogyhatatlan energiája máig példa 
előttem. Abban az utolsó általános iskolai évben a 
közösségünk végérvényesen összekovácsolódott. 
Hogy mi volt közös a három személyben? Példát 
mutattak. Kommunikáltak. Érthetően, világosan, 
korunknak megfelelően. Megbeszélték velünk 

életünk apró-cseprő problémáit is. A nagyobbakat 
már szülői segítséggel. Bátorítottak, biztattak, 
támogatták az erősségeinket, segítettek a 
gyengeségeinket leküzdeni, és arra biztattak minket, 
hogy egymáson is segítsünk. 
Ők nem „csak” tanítottak, hanem közösséget 
formáltak. Hiszem, hogy érdemben tanítani, tanulni 
csak egy, a vezetője által jól kialakított, tagjai által 
egymást biztató, segítő közösségben lehet és 
érdemes. 
A közösség-formálásban nagy szerepet játszik a 
személyiségfejlesztés minden formája. A rendszeres 
sport is ennek egyik eszköze. Ezért megkérem 
Auer Gábort és Auer- Németh Ildikót, 
hogy osszák meg gondolataikat az olvasókkal a 
testnevelés személyiségfejlesztő hatásairól.

A HÓNAP KÉPE

Fotó: Bodó Luca. Téli fülőke

A “Hónap képe” rovatunk minden év januárjában gazdát cserél. Az idei lapszámokban Bodó Luca fotóit láthatják.



1213

ISKOLAI HÍREK
Nagyon érdekes tanévnek néztünk elébe 
szeptemberben az iskolakezdésnél. A járványhelyzet 
nehéz lelki megpróbáltatás mindenki számára, mind 
a gyerekeknek és mind nekünk pedagógusoknak 
is. Szerencsére el tudtuk kezdeni a tanítást az 
iskolában, a nyári kondi visszaszerző próbák után. 
Hálásak vagyunk, hogy folytathattuk a munkát a 
gyerekekkel. 
Szeptemberben minden csoport el tudta kezdeni 
a munkát, készülni kezdtünk a májusban elmaradt 
műsor megtartására. De sajnos a járványügyi 
intézkedések szigorítása meghiúsította a tervet. 
Az elmaradt tavaszi versenyeket a lehetőségekhez 
képest igyekeztek a szervezők megtartani, mindig 
alkalmazkodva az aktuális intézkedésekhez. 
Két szólótáncversenyen részt is tudtunk venni 
a Gyöngyvirág csoport gyerekeivel. Október 18-
án, vasárnap Kecskemétre utaztunk a Dél-alföldi 
Regionális Szólótáncfesztiválra kettő párossal. 
Az adonyi iskolát Németh Hanna, Vörös Levente, 
valamint Solyom Zsóka és Bereczky Dániel 
képviselte. 

Kötelező táncanyaguk dél-alföldi oláhos, lassú és 
friss csárdás volt, szabadon választott produkciójuk 
zalkodi lassú és friss csárdás. Az elismert szakmai 
zsűri: Sikentáncz Szilveszter, Busai Norbert, 
Farkas Lilla elismerő szavakkal illették táncosaink 
teljesítményét, melyet megtiszteltetés volt tőlük 
végighallgatni az értékelés során. Mind a négy 
gyermek Kecskemétről Arany Minősítéssel tért 
haza, mellyel beérett rengeteg munkájuk és közös 
munkánk gyümölcse. Méltán büszke lehet rájuk az 
iskola, a város és a táncosok, szülők egyaránt. Büszkén 
képviselték intézményünket és azt a jó színvonalú 

szakmai munkát, melyet végzünk a próbateremben. 
Szívből gratulálok a tanítványaimnak, és örülök, 
hogy együtt dolgozhatunk, remélem még sokáig! 
A november sem telt tétlenül a néptáncosoknál. 
A Sopronba tervezett verseny a személyes 
megjelenés helyett, online térbe költözött. A szigorú 
versenyszabályok ellenére a versenyt megelőző 
napon jelentették be a még szigorúbb szabályokat. 
A szervezők gyors reagálása a helyzetre lehetővé 
tette, hogy mégis be tudják mutatni azokat a 
produkciókat, amelyekkel készültek. A Soproni 
Szólótáncversenyen Kátai Hanna, Németh 
Hanna és Kanyári Levente képviselte az iskola 
táncosait, az iskolát és a közös szakmai munkát. 
Kötelező táncuk Rábaközi lassú és friss csárdás volt, 
szabadon választott táncaik pedig Dél-alföldi lassú 
és friss csárdás, illetve Zalkodi lassú és friss csárdás. 

A videó felvétel elkészítésében segítségünkre volt 
Filotás Mihály, aki elkészítette és összevágta az 
anyagot. Egy öt fős zsűri nézte át a felvételeket, mely 
után közösen döntöttek a produkciók díjazásáról. 
Nagyon büszkék lehetünk a gyerekekre, hiszen 
munkájuk meghozta a gyümölcsét. A két Hanna 
Aranykeszkenő díjat, Levente Figurás díjat nyert 
el a zsűritől. Szívből gratulálok táncosaimnak a 
nehéz helyzetben való helytállásért és felkészülésért, 
remélem még sokáig lesz lehetőségünk, hogy ilyen 
fontos versenyeken díjakkal értékeljék munkánkat, 
mert megérdemlik a megerősítést nem csak 
tőlem. További sok sikert kívánok nekik a táncos 
pályafutásukhoz.
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December is tartogatott jó híreket verseny 
szempontjából, hiszen kihirdetésre került az 
Országos Gyermek Szólótáncfesztivál döntőjébe 
kerültek listája, melyen nagy örömünkre két adonyi 
párosunk, akik a februári Angyalföldi Regionális 
Szólótáncversenyen díjazottak lettek. Ez a tény 
elegendő lett ahhoz, hogy 2021. májusában, 
Szarvason bizonyíthatják rátermettségüket a 
döntőben, és „harcba szállhatnak” a Pántlikás és 
Bokrétás táncos díjazásért. Akik képviselhetik 
a néptánc tanszakot, az iskolát és a várost ezen az 
országos versenyen májusban, Kiss Gréta Hanga, 
András-Dóra Péter, Hosnyánszki Katinka és Nagy 
Péter. Izguljunk együtt értük május elején! 

 

Ezekkel a jó hírekkel nagy motivációval indulunk neki 
a munkának és az előttünk álló, remélhetőleg zsúfolt 
második félévnek. Ebben a motiválatlan időszakban 
is meg kell találjuk azokat a kapaszkodó pontokat, 
melyek tovább lendítenek minket. Nekem, mint 
pedagógusnak ezt erősítenem kell a gyerekekben. 
Szerencsére nem vagyok ebben egyedül. Nagyban 
segíti mind pedagógiai, mind szakmai munkámat új 
férfi pedagógusunk Papp Richárd, aki a kecskeméti 
és soproni versenyekre való felkészítésben is 
közreműködött. Mindkettőnknek fontos, hogy a 
gyerekeket tartsuk mindenekelőtt szem előtt, hogy 
fenntartsuk az érdeklődésüket, táncszeretetüket 
és motivációjukat. Célokat állítsunk fel a csoportok 
elé, amit akarjon mindenki elérni, közösen együtt 
velünk. A 2020-as év, mely elég furcsán alakult 
bebizonyította, hogy igenis jó munkát végzünk 
a gyerekekkel a próbateremben. Helyünk van 
az országos versenyeken egy ilyen kisváros, 
kis iskolájából is. Megismerik a műhelyünk 
nevét. Beivódik a köztudatba az adonyi Szent 
István Általános Iskola és AMI Gyöngyvirág és 
Gyöngyharmat csoportjának neve, mely példaként 
szolgál a két kisebb csoport számára is. 
A második félévre sok tervünk van Ricsivel, melyet 
reméljük, a vírushelyzet is engedni fog. Egyre 
rangosabb versenyeken tudjuk tanítványainkat 
elindítani, mert igenis érdemesek arra, hogy 
képviseljék iskolánkat és együttesünket 
bárhol az országban. Több csoportos és szóló 
versenyen is szeretnénk megmutatkozni a tavaszi 
versenyszezonban, illetve biztosan készülünk 
egy tanévzáró műsorral, mely sajnos az előző 
tanév végén elmaradt. Ezeket a koreográfiákat 
is szeretnénk a város különböző rendezvényein 
megmutatni, hiszen ezek megmutatkozási 
lehetőségek a növendékeknek, kiknek munkáját 
megerősíti a nézők által elismerésül szolgáló taps. 
Ez már nagyon hiányzik a Gyöngyök családjának. 
Kell számukra a megmutatkozás, hogy lássák a 
szülők, hozzátartozók, barátok, a város lakói, hogy 
milyen munka folyik az iskola falain belül. 
Mi nagyon hálásak lehetünk, hogy iskolarendszerben 
működünk, és a gyülekezés szigorú szabályai 
nem vonatkoznak úgy ránk, mint az ország többi 
táncegyüttesére. Mi ezekben a nehéz időkben is 
tudunk személyes jelenléttel próbálni, melyért 
nagyon hálás vagyok a szülőknek is, hogy támogatják 
munkánkat, hogy a gyerekeknek biztosítják a 
próbára járást. Reméljük, mihamarabb túl leszünk 
ezen a már-már kiszolgáltatott helyzeten és lassan 
visszaállunk a rendes kerékvágásba. 
A terveink megmaradnak és próbálunk egymás 
támaszai lenni és előre tekinteni. Együtt a 
gyerekekkel túl leszünk ezen a nehéz szakaszon, 
hiszen a közösség és a tánc szeretete mindent 
körbevesz. Ez tart minket össze. Remélem még 
nagyon sokáig egymás életének részei leszünk. 

Bocsi Nóra
néptáncpedagógus



1415

Visszatekintő

Az elmúlt időszakban a karantén áll az emberek 
mindennapjainak középpontjában, a szabályok és 
statisztikák tengerében élünk. Mindenki másfajta 
utat választ a túlélésre, kortárstánc tanszakon 
sem volt ez másképpen az elmúlt időszakban! Mi 
a munka és az előre tekintés útját választottuk, 
ezen járunk a mai napig és bízunk abban, hogy az 
idei évben megnyílnak a színpadok és élőben is 
megmutathatjuk, hol tartunk most a munkában. 
Mégis ez az írás egy visszatekintés, mert a szép 
sikerekre érdemes emlékezni. Szeptemberben 
megkezdhettük az állandó munkát a táncosokkal, 
szükség is volt arra, hogy mielőbb dolgozhassunk, 
hiszen három korosztályban is országos döntőbe 
jutottak versenyzőink. A digitális oktatás és a 
nyári szünet után újra kellett kezdenünk a táncos 
életet. A test formába hozása mellett a koreográfiák 
gyakorlása és csiszolása játszotta a fő szerepet, 
készültünk az októberi és novemberi versenyekre. 
A Táncpedagógusok Országos Szövetsége által 
rendezett országos döntőket szombati napokon, 
külön korcsoportonként rendezték Budapesten az 
Erzsébet ligeti színházban. Felnőtt kategóriában 
Balogh Boglárka „Menekülés” című szólója 
szerepelt a versenyen. Tisztán, szépen, erős 
előadásmóddal versenyző táncosunk a harmadik 
helyet szerezte meg a felnőtt mezőnyben. (18 
éves kor felett már felnőtt versenyzőként lehet 
indulni ezen a versenyen. Bogi gyermekkora óta 

látogatja a táncművészet tanszak óráit és a mai 
napig is iskolánk növendéke, teheti ezt azért, mert 
az alapfokú művészetoktatás óráit 23 éves korig 
látogathatják a növendékek.) A következő hétvégén 
a junior versenyzőkkel utazhattunk Budapestre. 
A „Homokszemek” Koreográfia került döntőbe, 
kiscsoportos kategóriában. A csapat tagjai: Andrási 
Réka, Bereczky Édua, Cseppen Leonetta, Elek Tímea, 
Ignáth Panna és Sinka Laura. Junior versenyzőink 
gyönyörű, összehangolt, pontos mozdulatokkal, 

magabiztosan versenyeztek és megszerezték az 
országos döntő harmadik helyét. November 14-én 
rendezték volna meg a gyermek döntőt, amelyre a 
„Virágoskertben” című koreográfiával utazhattunk 
volna, azonban a bevezetett korlátozások ezt már 
nem tették lehetővé. A versenyt nem rendezték meg. 
Nehéz pillanatokat élt át a csoport, hiszen keményen 
készültek erre a versenyre, de az előre tekintés 
segített, ha ezt nem mutathatjuk be, dolgozzunk a 
következő koreográfián. Csiszoljuk a tudásunkat és 
várjuk, mikor hirdetik meg a következő versenyt, 
amin bemutatkozhatunk. Mi egy kis település 
művészeti iskolája vagyunk, akik nagy sikereket 
érnek el. Jó érzés visszatekinteni és azt mondani: 
„olyan, mintha olimpiai győzelmet arattunk 
volna”! Mert ezek a harmadik helyezések nagyon 
nagy értéket jelentenek számunkra. Erőt adnak 
a további munkához, tovább lendítenek minket a 
következő – reményeink szerint - sikeres évhez. 
Köszönet a táncosok kitartó munkájáért, és a szülők 
odaadó támogatásáért. Reméljük, a következő 
esztendőben minden érdeklődőt vendégül láthatunk 
előadásainkon.

Füsi Gyöngyi táncpedagógus 

ADONY TV - VETÍTÉSI IDŐPONTOK

január 16.  Főműsor  19:00, 20:30 Szombat
január 21. Ismétlés 19:00, 20:30 Csütörtök
január 23. Ismétlés 19:00, 20:30 Szombat
január 30. Főműsor 19:00, 20:30 Szombat
február 04. Ismétlés 19:00, 20:30 Csütörtök
február 06. Ismétlés 19:00, 20:30 Szombat
február 13. Főműsor 19:00, 20:30 Szombat
február 18. Ismétlés 19:00, 20:30 Csütörtök
február 20. Ismétlés 19:00, 20:30 Szombat
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A HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
Tisztelt Horgásztársak!

Új év kezdődött. Remélhetőleg normalizálódik a 
helyzetünk, újra tudunk majd társadalmi, közösségi 
munkanapokat szervezni, vezetőségi üléseket 
tartani és legfontosabb, hogy horgásztársaink 
személyes részvételével megtarthassuk 
tisztújító közgyűlésünket. Bár vezetőségünk és 
egyesületünk   működése a veszélyhelyzet alatt 
is biztosított, továbbra is kérjük, hogy tagjaink 
személyi javaslataikkal a vezetőségi és bizottsági 
helyekre keressék az előző cikkben, honlapunkon 
és facebook oldalunkon megjelölt jelölőbizottsági 
tagjainkat. 
Szeretnék néhány 2021. évre érvényes közérdekű 
információt alább megosztani. 2021. január 4-től az 
új, éves horgászjegyek árusítása megkezdődik. Az 
engedélyek váltása irodánkban a Bajcsy- Zsilinszky 

utca 5. szám alatt, a járványveszély miatt az ablakon 
keresztül lehetséges.
Időpont egyeztetésért hívható: Domak István 
helyettes gazdasági felelős a 06-20/777-7254 
telefonszámon.
A 2020. évi fogási naplók leadási határideje 
2021. február 28. Kérjük horgásztársainkat, hogy 
amennyiben lehetséges, okmányukat február 26-
ig adják le, a leadás után ránk háruló adatrögzítési, 
összesítési és adminisztrációs feladatok miatt. A 
fogási napló két módon is leadható:
- A megszokott gyűjtőládánkban a Rákóczi út 34. 
alatt, (Rózsikánál) de kérjük, ide csak a biztosan jól 
kitöltött és összesített okmányok kerüljenek, mert itt 
nincs lehetőség a javításra.

- Az új engedély váltásakor, vagy ügyfélfogadási időben irodánkban leadva, hiszen ott még kitöltése átnézésre 
kerül, javítható, így elkerülhető a hibás kitöltés miatti 2000 Ft-os pótdíj kifizetése. 
Árjegyzék a 2021. évre
   Teljes árú   70 év feletti              ifi/sérült      Gyermek
Állami Jegy:   3.000,-         0                          3.000,-/0                  0
Szövetségi tagság  2.000,-         0                          2.000/0                     0
Tagdíj    3.000,-                   3.000,-             1.500,-/3.000,-        0
Területi jegy                  22.000,-                      22.000,-          11.000,-/22.000,-     1.000,-
Fogási napló   300,-           300,-                      300/300,-                 300,- 
Összesen:                     30.300,-                    25.300,-                17.800,-/25.300,-   1.300,-

Társadalmi munka megváltása               
Új belépő                         20.000,-      20.000    10.000,- 
24 órás napi jegy              3.000,-            1.500,- 
72 órás területi jegy         8.000,-            3.500,- 
7 napos területi jegy        18.000,-           7.500,-         

 
Nyitvatartási időink:  2021. január 4-től március 31-ig-  hétfő, kedd, szerda: 12:00-15:00
    2021. április 1-től április 30-ig-  hétfő: 12.00 - 15.00

Kérjük csónakkal rendelkező horgásztársainkat, hogy 
minden esetben tüntessék fel csónakjukon a nevüket, 
lakcímüket és telefonos elérhetőségüket, mert rengeteg 
a gazdátlan, elhagyott csónak, ami zavarja a többi 
horgászt. A megadott adatok alapján fel fogjuk keresni 
az elhanyagolt vízijárművek tulajdonosait, hogy ne 
halmozódjanak fel használaton kívüli, rongált csónakok 
a parton.
Kérjük adózó horgásztársainkat, hogy a 2021-es 
évben is segítsék Egyesületünk működését adójuk 1 
%-ának felajánlásával, melyről az alábbi adószámon 
rendelkezhetnek: 19679301-1-07.
Vezetőségünk ezúton is szeretné megköszönni Adony 
Város Polgármesterének és Adony Város Képviselő-
testületének az elmúlt évben nyújtott támogatásokat!
Sikerekben, fogásokban gazdag és egészségben töltött 
boldog új évet kíván az egyesület vezetősége!
Bodó István   titkár

Alább közöljük a 2021-re elfogadott horgászrendünket:
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CÍM: 2175 KÁPOLNÁSNYÉK, FŐ U. 19/36.
TELEPHELY: 2457 ADONY, DÓZSA GY. ÚT 60.
ELÉRHETŐSÉGEK: 
+36 25 231 941
glashutter@glashutter.hu
www. glashutter.hu
TERMÉKEINK: SZÁLLÍTÓCSIGÁK, LÁNCOS SZÁLLÍTÓK, SERLEGES 
ELEVÁTOROK, CSIGASPIRÁL, CSIGALEVÉL, SZÁLLÍTÓSZALAGOK, TOLÓZÁRAK, 
CSŐIDOMOK, SURRANTÓK, EGYEDI GÉPEK GYÁRTÁSA.

SZOLGÁLTATÁSAINK: CNC PLAZMA VÁGÁS; ALUMÍNIUM, SZÉNACÉL, 
SAVÁLLÓ HEGESZTÉS; LEMEZHENGERÍTÉS - VÁGÁS - HAJLÍTÁS; EGYEDI 
KERÍTÉSEK, KORLÁTOK LÉPCSŐK GYÁRTÁSA; TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELÉS.

AGROSZERVIZ KFT.
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
EREDETISÉG VIZSGÁLAT

GUMISZERELÉS
JÁRMŰ JAVÍTÁS

NYITVATARTÁS
H.-CS.: 6.30-15.00

P.: 6.30- 12.30

ELÉRHETŐSÉG
+36 25 231 027 / MELLÉK 126

+36 30 586 1591
2457 ADONY, ADY E. ÚT 82.

www.agroszerviz.hu

R-STEELKFT. – ACÉLTERMÉKEK KIS- ÉS 
NAGYKERESKEDELME

Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.

Tel.: 06/25/440-740, E-mail: rsteel@rsteel.hu

Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás 

és méretre vágás, acéltermékek darabolása, 
házhozszállítás, bankkártyás fizetési lehetőség

Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények 

● betonacélok és betonhálók 
● finom- és horganyzott lemezek 

● melegen hengerelt sima- és bordáslemezek 
● durvalemezek 

● perforált- és expandált lemezek 
● hidegen hajlított L-, C- U-szelvények 

● melegen hengerelt laposacélok, köracélok, 
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok

 ● Euro-szelvények 

ÁRNYÉKOLÁSTECHIKA
REDŐNYÖK, RELUXÁK, NAPELLENZŐK, 

ROLETTÁK, HARMONIKAAJTÓK, 
SZALAGFÜGGÖNYÖK, SZÚNYOGHÁLÓK (FIX, 
KERETES ÉS REDŐNYÖKHÖZ KAPCSOLHATÓ) 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK SZERELÉSE ÉS 
JAVÍTÁSA!

EGY ÉV TELJESKÖRŰ GARANCIA!
MINŐSÉGI MUNKA RÖVID HATÁRIDŐVEL!

RÓNYAI ÉS TÁRSA BT.
2457 ADONY, KIS U. 11.

+36 20 458 2881

GRÁNIT, MÁRVÁNY, MŰKŐ MUNKÁK, A 
MEGRENDELŐ ELKÉPZELÉSE SZERINT.

BETŰVETÉS, FELÚJÍTÁS, KRIPTA 
KÉSZÍTÉS.

PUSZTASZABOLCS, VELENCEI ÚT 86.
TEL.: +36 25 271 0801
+36 30 607 1310

ANYAKÖNYVVEZETÉS
TEMETKEZÉSI KELLÉKEK

HALOTT SZÁLLÍTÁS
(KÜLFÖLDRŐL IS, KÜLFÖLDRE IS)

HAMVASZTÁS
URNASZÁLLÍTÁS

SÍRÁSÁS
RAVATALOZÁS

TEMETÉS
KOSZORÚRENDELÉS

SÍRKŐBONTÁS ÉS VISSZAÁLLÍTÁS

ELÉRHETŐSÉG
2457 ADONY, MAGYAR U. 44.

TEL.: +36 25 231 067
+36 30 368 8806 

SZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
+ 36 25 271 080
+36 25 507 720
+36 25 272 520

+36 30 962 1764

Nyílászáró- és 
árnyékolástechnikai szerelés!

•	 Műanyag ablakok, ajtók, 
•	 beltéri ajtók, 
•	 redőnyök,reluxák, 
szúnyoghálók,párkányok, 
•	 szekcionált és billenő 
garázskapuk (motorizálva is)
•	 nyíló, toló, úszókapuk 
(motorizálva is)
gyártása és beépítése, rövid 
határidővel, korrekt áron.

Szakszerű, pontos munkavégzés, 
ingyenes felmérés

Sipos Tamás
06 20 381 8104
tamas.sipos81@gmail.com


